
voor Limmers, door LimmersLOV
De krant van Ondernemend Limmen                                                                                   juni 2019

Woensdag 26 juni is er weer de jaar-
lijkse markt in het centrum van 
Limmen. De organisatie is er weer 
in geslaagd om een markt met veel 
diversiteit en vermaak neer te zetten. 
Vanaf 14.00 uur tot 21.00uur zullen er 
ruim 100 kramen en stands langs de 
route Kerkweg, gedeelte Vuurbaak en 
Dusseldorperweg staan. 

Vele Limmerondernemers, vereni-
gingen en stichtingen zijn aanwezig, 
zoals Stichting Oud Limmen die weer 
een leuke opdracht voor de bezoekers 
heeft.

Slagerij Snel die de inwendige mens 
verwend. Ook sportvereniging Tios is 
in de middag al te vinden op de par-
keerplaats hoek Dusseldorperweg-
Vredeburglaan. Zij hebben een be-
weegplein waar de kinderen zich op 
diverse manieren kunnen inspannen 
op een leuke manier.

Bij de Vredeburg is vanaf begin van de 
avond Harmonie Excelsior te beluiste-
ren.
Er is een literaire kraam van Studio 

Woensdag 26 juni van 14.00 tot 21.00 uur

Jaarmarkt Limmen
Welgraven waar u een gesigneerd 
boek kunt kopen met een persoon-
lijke boodschap van Cees Winter, Eric 
Bakker en Kees Druijven.

Heeren van Limmen heeft haar ruime 
terras geopend want we hopen alle-
maal weer op een mooie middag-
avond. Hier zijn ook mensen van het 
organisatieteam van de Kermisrun 
Limmen. Er is de mogelijkheid om je 
in te schrijven en eventuele vragen 
worden door hen beantwoord. 

Bij EetBarLekker staan de stoelen en 
tafels ook buiten klaar. Hier zal in 
de avond een optreden van Bernard 
Karsten zijn. Daarbij is de markt aan-
gevuld met vele kramen en stands van 
marktmensen van buitenaf die van 
alles aanbieden voor jong en oud.

Als u de plattegrond, die staat afge-
drukt in deze LOV-krant, bekijkt zult 
u zien dat er een grote diversiteit voor 
alle leeftijden is te vinden langs de 
route. Het mooie weer is besteld zodat 
het weer een gezellige en drukke mid-
dag en avond op de markt wordt….

Fotografie: Marleen Bos

Maak een tekening op de stoep vóór 
jouw huis met stoepkrijt.

Hoe werkt het in 3 stappen:  
1)  Kom naar de stand van Rietveld 

Makelaars op de jaarmarkt en haal 
jouw setje stoepkrijt op. Let op: 
OP=OP !

2)  Maak alleen óf met je vriendjes en 
vriendinnetjes op de stoep vóór 
jouw huis een mooie tekening van 
jouw/jullie DROOMHUIS. 

Rietveld Makelaars organiseert 
stoepkrijtwedstrijd!

Kom Erbij!

3)  Maak hier een mooie foto van 
-met een leuke tekst- en mail 
deze vóór 10 juli door naar:
info@rietveldlimmen.nl. 

De mooiste 5 tekeningen komen op 
onze facebookpagina en krijgen een 
hele leuke prijs.

We zien je graag bij de Rietveld 
Makelaars stand op de jaarmarkt op 
woensdag 26 juni !

Op vrijdag 10 mei vonden aan de 
Hogeweg in Limmen de jaarlijkse 
clubkampioenschappen voor de 
jeugd van Tafeltennisvereniging 
Limmen plaats, en dat is zoals altijd 
weer iets om naar uit te kijken! Het is 
een spannend, maar bovenal ook erg 
gezellig toernooi waarbij er gestre-
den wordt om maar liefst 6 bekers en 
daarnaast ook nog een wisselbeker.

Om het toernooi voor iedereen inte-
ressant te houden, werden de jeugd-
leden op niveau ingedeeld in twee 
verschillende poules: poule A voor 
de ervaren spelers, poule B voor de 
beginnende leden.

In poule B blijkt er na een spannende 
finale tussen Franka Brink en haar 
teamgenoot Wout Slokker, dat de 
eerste prijs in deze poule dit jaar naar 
Wout zal gaan. Wout is een nieuw-
komer afkomstig van TTV Castricum 
die, net als een aantal clubgenoten, 
dit jaar voor het eerst meedoet in 
Limmen. Des te meer is dit een presta-

Tafeltennis is cool...
tie om trots op te zijn! Viggo Sokaroski 
mocht vrijdagavond de beker voor de 
derde plaats in ontvangst nemen.

In poule A waren vele spannende wed-
strijden een lust voor het oog. Senne 
Schoeber en Roos Briefjes streden om 
de derde plaats, die dit jaar aan Senne 
toegewezen werd. Ramon Twisk en 
Mathijs de Kremer streden om de 
felbegeerde titel van “Clubkampioen 
Limmen 2019”, waarbij één van hun 
namen vereeuwigd zou worden in de 
wisselbokaal, die voorheen al 3 jaar 
op rij naar Sanne Briefjes is gegaan. 
Dit jaar was het na een bloedstollen-
de finale de eer aan Mathijs om deze 
beker in ontvangst te mogen nemen.

Wil je zelf ook proberen of tafeltennis 
iets voor jou is? Dan zien we je graag 
tegemoet op de dinsdagavond (van 
18:00 tot 19:00) of op vrijdagavond 
(van 18:30 tot 20:00)!

Kijk hiervoor ook eens op de website: 
www.tafeltennislimmen.nl

Zaterdag 13 juli van 14.00 tot 16.00 uur 
in Ons Huis in Limmen.
Naar aanleiding van de actie ‘Tafels 
van Hoop van Kerk in Actie’ orga-
niseren we  op 13 juli  een ontmoe-
tings-bijeenkomst in ‘Ons Huis’ voor  
nieuwkomers  die in Limmen wonen.  
Uitgaande van de gedachte dat vluch-
telingen misschien behoefte hebben 
aan onderling contact met andere 
inwoners in Limmen.
We proberen dat invulling te geven 
door bij elkaar te zijn met koffie,  thee 

Zomerfeest
in en rondom 
Vredeburg
De Stichting Welzijn Ouderen Lim-
men, in nauwe samenwerking met 
KBO, alle gebruikersgroepen van 
‘Vredeburg’ en Horeca Vredeburg, 
organiseert op vrijdagmiddag/avond 
30 augustus a.s. voor de derde maal; 
het Zomerfeest.
In september beginnen bijna alle 
gebruikers weer met hun activiteiten 
en zij willen allen die nog niet bekend 
zijn met ‘Vredeburg’, van harte uit-
nodigen om kennis te komen maken 
met de vele interessante, gezellige 
en vaak leerzame dingen die daar 
gebeuren.
Alle gebruikersgroepen zullen aan-
wezig zijn, er wordt geklaverjast, 
gebridged, gebiljart, jeu de boules 
gespeeld, geschaakt en nog veel 
meer. De aanvang is 16.00 uur en zal 
tot 18.00 uur duren.
Daarna kan ieder die dat wil (wel 
even aanmelden) op de bovenver-
dieping van het gebouw genieten 
van een uitstekend buffet, met goed 
gevuld glas, verzorgd door het team 
van Dorien Kerssens-Winder die 
de scepter zwaait bij de Horeca. 
Iedereen is van harte welkom en er 
is een vrije inloop.
Kijk ook eens op de website van de 
SWOL: www.vredeburgswol.nl
Contact met de SWOL kan ook per 
email: info@vredeburgswol.nl
Aanmelden voor het buffet kan bij 
Dorien, tel.: 0643877711 en/of 072-
5051950, prijs slechts € 27,50 p.p., 
all-in! U kunt ook het bedrag per 
persoon overmaken naar IBAN NL36 
RABO 0115275274 t.n.v. Horeca 
Exploitatie Vredeburg. Uk komt dan 
direct op de lijst van deelnemers, wel 
zo gemakkelijk!

en wat lekkers. Naast ontmoeten is 
er de mogelijkheid van b.v. een ken-
nismakingsspel, andere spelletjes  en                     
muziek en zingen. Volwassenen  en 
kinderen zijn van harte welkom!                                                                                                                                          
Op deze manier willen we vluchtelin-
gen laten weten dat ze welkom zijn. 

Dit is een mooie manier om elkaars 
gedachten, cultuur en houding beter 
te begrijpen. Doet u ook mee? Voor 
meer info: margreetdenekamp@out-
look.com of tel: 072-5052871.
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 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09

IDEE    ONTWERP    PRINT/DRUKWERK    INTERNET    SIGNSnel en voordelig drukwerk 
Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame

Stap eens binnen

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl
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Snel en voordelig drukwerk 
Bĳ u in de buurt
Ouderwets goede service
Opmaak en ontwerp
Veelzĳdig in reclame

Stap eens binnen

Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen 
072 - 505 49 57 | oersterkreclame.nl

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30

en 13.30 - 18.00 uur - zaterdag 8.30 - 17.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft 

BERGWEIDEHOOI diverse smaken
500 GRAM VAN € 3,15 NU € 1,95

VIJVERVISSEN: GOUDVISJES € 1,25 10 st. € 10,00
  GOUDWINDE’S € 1,50 5 st. € 5,95

WOOFF HONDENKUSSENS
75x55x15 cm 30,95 € 24,95 110x75x15 cm 42,95 € 35,00

Dames- Heren & Kinderen

06 288 655 09
Kerkweg 42 Limmen

VAKANTIE
vrij 19 juli t/m do 8 aug
Tip: maak tijdig uw afspraak..!
Dinsdag 16 juli extra geopend

HH
Kijk voor meer informatie op heerenvanlimmen.nl

Heeren
vanLimmen  ✆ 072 505 5220

contact@heerenvanlimmen.nl
heerenvanlimmen.nl

Vergadering | Verjaardag | Toneel | Uitvaart | Feesten | Optredens | Buffetten | Bruiloften

Dé locatie voor feesten, partijen,
vergaderingen en bijeenkomsten.

Onze zaal kunnen wij aanpassen en is geschikt
voor kleine of grote groepen. Neem vrijblijvend

contact op en vraag naar de mogelijkheden!

Woensdag 26 Juni
tijdens de Jaarmarkt

BERNARD 
KARSTEN

Aanvang 20.00 uur
Bij mooi weer buiten vanaf 19.00 uur

Verwacht!!!
25 juli & 29 augustus Brouwerij avond

Vanaf oktober 2019 weer elke
2de donderdag van de maand popquiz!

Tijd voor de
BARBEQUE!!
Kom langs en neem een
kijkje in onze B�Q corner!
• NAPOLEON BBQ’S
•  BRIKETTEN
• HOUTSKOOL
•  SAUZEN, KRUIDEN EN RUBS

•  Loodgieter-
werkzaamheden

• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk

Visweg 52 • 1906 CS  Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl
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L I M M E R  K R O O S T
Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het 
kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie 
wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij alle ouders met de geboorte van deze prachtige 
baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

‘BABY VAN DE 
MAAND’

De rubriek
Limmer Kroost
is  powered by:

Zoë Vera Bruins
–  Geboren op 19 april  2019 –

Dochter van Jerrie en Kim Bruins,
zusje van Yara

Jelte Bloedjes
–  Geboren op 27 mei  2019 –

Zoon van Richard en Marjolein Bloedjes,
broertje van Romée, Esmée en Youri

Robin Veldt
–  Geboren op 2 juni 2019 –

Zoon van Emile en Isabelle Veldt,
broertje van Vanessa

Dex van Stralen
–  Geboren op 17 mei  2019 –

Zoon van Ron en Pauline van Stralen,
 broertje van Jez

Malon Elena Jalou 
Groefsema

–  Geboren op 26 april 2019 –

Dochter van Lisanne en Sander Groefsema, 
zusje van Lauren

Lot Petronella Jacoba
Welboren

–  Geboren op 24 mei 2019 –

Dochter van Jaap en Monique Welboren, 
zusje van Jan

Noortje Smit
–  Geboren op 7 mei 2019 –

Dochter van Pieter en Marloes Smit,
zusje van Thom

Rijksweg 31A

IJssalon

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

studiowelgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

Door loting is Lot Petronella Jacoba Welboren ‘Baby van de maand’ geworden! 
De baby van de maand krijgt: een waardebon van 50 euro  beschikbaar gesteld 
door Studio Welgraven en een waardebon voor een heerlijk ijsje voor pappa 
en mamma en evt. broertjes en zusjes bij Joey’s IJssalon De winnaar kan op 
vertoon van deze krant en het geboortekaartje de prijzen in ontvangst nemen 
bij Studio Welgraven aan de Schipperslaan 9 in Limmen (stuur wel even een 
mail naar redactie@lovkrant.nl om een afspraak te maken).

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar 
redactie@lovkrant.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie, tel. 072-5055166. Alle 
baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting 
gekozen-, geplaatst als ’Baby van de Maand’.

Bij Kinderopvang Kits Oonlie 
wordt gewerkt met het Voor- en 
Vroegschools Educatieprogramma 
(VVE) Uk & Puk. Uk & Puk besteedt 
veel aandacht aan spraak- en taal-
ontwikkeling. Alle activiteiten stimu-
leren de mondelinge taalvaardigheid 
en de woordenschat aan de hand van 
thema’s.

Het is bijna zomer en af en toe hebben 
we al van het zonnetje mogen genie-
ten. Het zonnige weer past goed bij 
het thema van deze periode; “Oef, wat 
warm!” De kinderen maken samen 
met de medewerkers ijsklontjes en 
er worden ijsjes verkocht in de ijsco-
hoek. De kinderen helpen handpop 
Puk afkoelen en ervaren het verschil 
tussen warm en koud. Ook experi-

Oef, wat warm!
menteren kinderen binnen en buiten 
met voorwerpen in een grote bak met 
water. Welke spulletjes blijven drijven 
en welke zinken? 

Wilt u meer informatie over Uk & Puk 
of een rondleiding op één van de ves-
tigingen van Kits Oonlie? Neem gerust 
contact op, 072-5323576, info@kits-
oonlie.nl.

Gezicht voor de gesneuvelde Limmer soldaat Henk Nuijens

14 mei 1940 – Rotterdam

Zorgcentrum “De Cameren” is onder-
deel van ViVa! Zorggroep en het zorg-
centrum voor ouderen in Limmen. 
Sinds 2004 wonen bewoners aan de 

Vrijwilligers gezocht

De Duitse bezetter probeert Rotterdam 
in te nemen. Nederlandse soldaten 
moeten proberen een brug te bezetten. 
Ze stappen in een bootje om een rivier 
over te steken. Henk Nuijens is een van 
die dappere mannen. Aan de overkant 
gekomen wordt hij getroffen door vij-
andelijk vuur en overlijdt ter plaatse. 
Het einde van het leven van Henk en het 
begin van een geschiedenis.

In de entreehal van het Gezondheids-
centrum in Limmen hangt de gedenk-
steen van Henk. Veel bezoekers pas-
seren de plaquette zonder te beseffen 
waaraan ze voorbij lopen. Een foto geeft 
meer duidelijkheid. Deze foto van Henk 
is op 4 mei j.l. onthuld door Joop van 
IJzendoorn. Joop en Will Pepping waren 
de initiatiefnemers van de totstandko-
ming van de gedenkplaat. De bezoeker 
kan nu beter kennisnemen van de jonge 
soldaat Henk Nuijens, die in de bloei 
van zijn leven is gesneuveld voor het 
vaderland.

Lage Weide in een prachtig complex. 
In De Cameren wordt zowel verzor-
gingshuiszorg als verpleeghuiszorg 
gegeven. Naast professionele zorg is 

de inzet van vrijwilligers onmisbaar.  
Voor de middaguren van 14.30 – 17.00 
uur zijn we op zoek naar vrijwilligers!

Wat kun jij de bewoners van De 
Cameren bieden, waar liggen jouw 
talenten of kwaliteiten? 
Kan je breien/haken, houd je van een 
spelletje, ben je muzikaal, schilder of 
teken je graag, vind je het leuk om 
nieuwe mensen te ontmoeten, geef 
je graag persoonlijke aandacht? Wat 
vind jij leuk om te doen? Heb je affi-
niteit met ouderen? Kun je zelfstandig 
werken? Begeleiding krijg je vanuit de 
welzijnscoach en de vrijwilligers coör-
dinator.

Heb je ideeën  en voel je je aange-
sproken, dan zijn we op zoek naar 
jou! Je kunt je aanmelden via de vrij-
willigerscoördinator Maartje Mulder: 
m.mulder-spoelstra@vivazorggroep.nl
of telefonisch: 0657131190.

Volg ons ook op facebook: 
Vivazorggroep de Cameren

Woensdag 26 juni van 14.00 tot 21.00 uur

Jaarmarkt Limmen
ZIE OOK DE HANDIGE PLATTEGROND OP PAGINA 11
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Tevens vakkundige gazonaanleg

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen  
www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 - 072 5051337

Graszoden

Tevens vakkundige gazonaanleg
Tevens vakkundige gazonaanleg

1e Kwaliteit tuinaarde,
potgrond, tuinturf, zand,
compost en vulgrond!

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405 
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92

Een adviseur 
op de hoek, 
die uw taal 
spreekt...
Kom gerust eens langs 
voor een vrijblijvende 
verzekeringscheck! 
Denise Winter uw 
verzekeringsadviseur van 
Limmen en omgeving.

Gerard Tool & Mark Boetje 
Financieel Advies 

De Drie Linden 1, 
1906 EM Limmen
072 743 3743
denise@gtmbfa.nl

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• rioleringBrugstraat 35, 1906 WT Limmen

Tel.  (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53-28 52 93

Daphne, Daniela, Kyra, 
    P etra, I lse , Tamara,    
         en Lesley

Graag tot ziens 
bij Dermacura 

ZOMERACTIE! 
Wilt u af van ongewenste 

beharing op uw lichaam? Dat kan!

In de maanden mei, juni, juli en

augustus gaat onze nieuwe 

zomeractie van start!

Laserbehandelingen voor 
verschillende zones:
• Oksels: €50,- in plaats van €80,-
• Bikinilijn*: €65,- in plaats van €85,-
• Combinatie behandeling 
 oksels  én bikinilijn*: €95,- 

* Voor de bikinilijn geldt een strook van 5 cm  

 vanaf het bikinibroekje tot het bovenbeen.

Heeft u vragen over laserontharing 
of over deze actie? 
Mail naar info@dermacura.nl 
of bel naar 0800-0715 voor 
een kosteloos en vrijblijvend 
adviesgesprek. 

Laserontharen
• Erkend door zorgverzekeraars.
• Effectieve, snelle behandeling.

Ontharen wordt uitgevoerd met 
de FDA goedgekeurde Lightsheer 
Diodelaser; door specialisten
over de gehele wereld beschouwd 
als de beste methode voor 
definitieve ontharing!

Heeft u vragen over uw huid?
Wij helpen u graag
De specialisten van Dermacura zijn 
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van 
Huidtherapeuten (NVH) en geregistreerd in het 
kwaliteitsregister voor paramedici.

Wij zorgen
met zorg 

voor uw huid 

Gladde oksels én 
bikinilijn zonder 
te scheren? 
Combinatie behandeling 
oksels én bikinilijn*: 
                     van €165,- Nú voor 

€95,- 

Profiteer 
van onze nieuwe

ZOMER-
ACTIE !

 

voor uw huid 

dermacura.nl

Alkmaar  |  Beverwijk  |  Castricum  |  Den Helder  |  Heerhugowaard  |  Limmen

Bel 0800 - 0715 om een afspraak te maken voor een kosteloos advies gesprek in één van onze vestigingen bij u in de buurt

Dermacura in Castricum en Limmen
Castricum, Korte Cieweg 8 
Gezondheidscentrum Limmen, Zonnedauw 2
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Hij maakte in zijn leven meer dan 
10.000 zweefvluchten en heeft vele 
avonturen beleefd...
Ter nagedachtenis aan de markante 
dorpsbewoner Jan van Os zullen wij de 
door hem geschreven avonturen blijven 
publiceren in de LOVkrant. Deze keer:

Golf
Niet dat ik een handicap heb, of ooit een hole-in-one heb geslagen, ik heb 
zelfs geen caddy die mijn putters, spoons, drivers of nr. 6 voor me over de 
greens sjouwt. ik doe alles zelf en niet onverdienstelijk. Het spel op zich is 
natuurlijk wel belangrijk, maar de contacten die je legt, daar gaat het om. 
Laatst heb ik op het scheiden van de markt op de 18e hole nog een middel-
groot kantoorgebouw verkocht. Echte vrienden maak je niet, het zijn altijd 
tegenstanders. Pas als de sticks zijn opgeborgen en het wasritueel achter 
de rug is, begint het ware spel.
“Hé, is het waarachtig, heeft u zojuist hotel Carlton gekocht? Ooit heb ik 
dat ding in eigendom gehad, leuk. Wat drinken we; een dubbele Ierse of een 
mooie Dalwhinnie single malt?”
“Ik heb uw naam niet goed verstaan, hoe zegt u, Geuvier?” “Ja, Geuvier, 
je schrijft Goevier”. De man, een veertiger, blijkt G. Sonneville te heten. 
Een vreemde voornaam, hij lijkt op die van een vliegtuig.” ‘Ja, juist bent u 
bekend met de zweefvliegerij? We nemen nog een Dalwhinnie, hij bevalt 
me uitstekend. Conrad, nog twee Dalletjes graag!” Hij steekt een klein 
sigaartje op en vertelt: “Nu 43 jaar geleden, op 16 juni; mijn verjaardag, 
lag mijn moeder in het kraambed, de weeën kwamen om de 10 minuten. 
pa was met de Sunbeam Talbot naar onze huisarts, hij moest wel want het 
telefoontoestel had de geest gegeven en in die tijd kon je rustig drie dagen 
wachten op een monteur. het zal voor moeder geen pretje zijn geweest, 
alleen in huis met een grote kans op een bevalling zonder hulp; we woon-
den erg geïsoleerd.”
Hij vervolgt: “Tussen twee weeën kraakt de voordeur. “Kom snel dok-
ter, hier moet u zijn.” In de gang, net zichtbaar vanuit haar bed, staan 
twee vreemde mensen, een draagt een alpinopet. “Mogen we even bellen 
mevrouw?” vraagt één van de onbekenden. “Mogen wel - kunnen niet; het 
ding is... Ohhhhh!” De alpinopet wordt actief, trekt zijn kleren uit, was 
zijn handen en roept “ketel opzetten, ontspannen maar mevrouwtje, alles 
komt goed, diep ademhalen, waar liggen handdoeken, nu persen, rustig, 
rustig, daar komt het hoofdje al.” Hij lacht. “Een jongen.” Nu maakt hij zich 
bekend als dokter J. Bloem, zojuist geland met een zweeftoestel Goevier, 
hier vlakbij.
“U heeft geluk gehad, mevrouw Sonneville, ik had ook pianostemmer kun-
nen zijn, of kolenhandelaar.” Mijn vader heeft, toen hij na dik een half uur 
thuis kwam, een foto van het toestel gemaakt. De huisarts heeft slechts een 
formulier ingevuld; alles was prima geregeld zei hij nog. “Ja, mijn vader 
zaliger: bij de aangifte moest hij de van de ambtenaar de naam spellen: 
hij had er nog nooit van gehoord.” “Doen we nog een Dalletje?” Ik ga op de 
komende Oldtimermeeting Camilla vragen of Sonneville jr. een startje op 
de PH-206 mag maken, zaken zijn zaken nietwaar?

Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42 

6 dagen per week geopend

De enige echte vlag van Limmen
is in voorraad!  50x75cm € 12,50  
100x150cm € 24,95   150x225cm € 50,00

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Clubkampioenen 2018-2019
bij Senioren Biljart Limmen
Op dinsdag 7 mei is onder grote be-
langstelling in het biljartpaleis de 
Vredeburg het jaarlijks terugkerend 
biljartfestijn gehouden van de vereni-
ging Senioren Biljart Limmen.

Door Ben Piepers - Bij de heren mocht 
Meindert Duin aantreden tegen Siem 
Baltus voor de finale. Beiden speelden 

ijzersterk na 14 beurten hadden zowel 
Siem  en Meindert nog 1 carambole 
nodig om het gemiddelde te halen, 
Meindert miste op een haartje waar-
na Siem Baltus koel zijn punt binnen-
haalde, wat hem de titel clubkampi-
oen 2018 2019 opleverde. Hij mag de 
wisselbokaal voor een jaar mee naar 
huis nemen.

Tai-chi / qi gong groep
viert 20 jarig jubileum!
Van september tot halverwege 
april wordt er in de bovenzaal van 
‘Vredeburg’ Tai chi / Qigong beoefend. 
In deze groep 55 plussers, opgericht 
door Ruud Köhler en sinds 2 jaar over-
genomen door Esther Bont, zitten ook 
mensen die al zo’n 20 jaar meedoen! 
Dat zegt iets over de sfeer in de groep 
en natuurlijk over het beoefenen van 
Tai chi/ Qigong. Even voor de duide-
lijkheid: Qigong is de basis van Tai chi 

– Tai chi is van origine een krijgskunst. 
Wij beoefen voornamelijk Qigong met 
hier en daar Tai chi elementen. Qigong 
is een Chinese methode om lichaam 
en geest in balans te brengen en te 
houden. Qi staat voor de levenskracht 
die stroomt in alles wat leeft en gong 
kun je vertalen als: vaardigheid, 
beheersen.
Door lichamelijke oefeningen, die 
aandachtig, langzaam en vloeiend 

uitgevoerd worden komen we in een 
staat van alerte ontspanning waar-
door de energie (weer) kan stromen. 
De oefeningen worden gecombineerd 
met ademhalingsoefeningen, visuali-
satie en meditatie. De Chinezen gaan 
ervan uit dat als de qi goed door kan 
stromen, het zelfhelend vermogen 
zijn werk kan doen. Door ons vaak 
drukke bestaan (om ons heen of in 
ons hoofd) spannen we ongemerkt 
spieren aan die blokkades veroorza-
ken. Als deze blokkade te lang stand-
houdt krijg je klachten. Dit kun je 
vergelijken met een rivier waar een 
dam in is gebouwd, hierdoor ont-
staat er aan de ene kant stuwing, een 
teveel en aan de andere kant te weinig 
energie. Omdat de oefeningen in alle 
rust worden gedaan is het een heel 
toegankelijke manier van bewegen. 
Het brengt je meer in balans, maakt/
houdt je soepel en je voelt je meer 
gecentreerd waardoor het ook goede 
valpreventie oefeningen zijn! Na de les 
is er gelegenheid om onder het genot 
van een kopje koffie of thee elkaar 
te spreken, wat ook een hele mooie, 
warme aanvulling van de les is! 
Bent u nieuwsgierig geworden? Dan 
bent u van harte welkom op onze eer-
ste les van het nieuwe seizoen – deze 
is op dinsdag 10 September van 9.45 
tot 10.45 én, deze proefles is gratis!

Esther Bont

De Wagenmaker 16a
1851 PX Heiloo
Tel.: 072 505 52 62
info@admiraalvalkering.nl Erkend Installateur

SEI-geregistreerd

Uitvaartverzorging Formanoij
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen

info@uvdf.nl | 06 115 36 587 | www.uvdf.nl

Uitvaart vanaf € 1.475,-
Dag en nacht bereikbaar

Conquista Timmerdorp 2019 wordt 
gehouden van 19 t/m 23 augustus op 
het Koekoeksveld aan de Westerweg 
in Limmen. Je kunt je hiervoor 
inschrijven op zaterdagochtend 29 
juni van 11.00 tot 12.30 uur. Deelname 
kost € 24 per persoon. Dit betaal je bij 

Vier dames speelden om de titel 
en probeerden in drie partijen het  
hoogst mogelijke aantal winstpunten 
te verzamelen Truus Limmen speelde 
sterk  wat haar de titel clubkampioen 
dames heeft opgeleverd.

De strijd om de Harry Levering Bokaal 
is een jaarlijks terugkerende traditie.
In de finale moest Piet Koot zijn 
meerdere erkennen in  Dick van de 
Geer hij mocht  naast de wisselbokaal 
een geldbedrag, beschikbaar gesteld 
door Autobedrijf  Harry Levering uit 
Limmen, in ontvangst nemen.
Tenslotte werden de winnaars van de 
reguliere competities, de A-poule, de 
B-poule, Driebanden, Bandstoten en 
de Dames competitie in het zonnetje 
gezet zij gingen met een mooie beker 
naar huis.

Met een hapje en drankje voor spelers 
en toeschouwers kijken we terug op 
een zeer geslaagd biljartfestijn in de 
Vredeburg in Limmen

Van mei tot september is in de 
Vredeburg de biljartzaal geopend op 
maandagmiddag, woensdagmiddag 
en vrijdagmiddag. Vanaf septem-
ber alle middagen vanaf 13.00uur. 
Toegang 1 euro inclusief koffie.  

Inschrijven Conquista Timmerdorp 2019 
op zaterdag 29 juni

het inschrijven. De inschrijfformulie-
ren worden op de scholen uitgedeeld, 
kun je downloaden van de website 
www.conquista.nl en ze liggen op de 
inschrijfdag in Conquista. 
Wist je dat er in jongerencentrum 
Conquista het hele jaar door leuke 

activiteiten worden georganiseerd? 
Op zaterdagochtend is er elke week 
een activiteit voor de allerkleinsten. 
Zoals een schaduwpop, mozaïekteke-
ning en een piratenschip knutselen. 
En met mooi weer zijn er buitenactivi-
teiten, zoals het jaarlijkse paaseieren 
zoeken. Op woensdagmiddag staan 
de deuren open voor de leeftijdsgroep 
8-14 jaar. Dan staan er activiteiten op 
de agenda zoals een vlieger knutselen 
en zelf een high tea maken (en opeten 
natuurlijk). Daarnaast kun je er ook 
muziek maken en computeren. De 
vrijdagavond is wekelijks een open 
inloop vanaf 12 jaar met poolen, dar-
ten en muziek. Elke eerste zaterdag 
van de maand is gereserveerd voor het 
Bovenbouwfeest voor groep 6, 7 en 8, 
met maandelijks een ander thema. En 
tijdens de Jaarmarkt op 26 juni heeft 
Conquista haar eigen kraam vol met 
leuke spelletjes en kinderactiviteiten. 
Dus kom gezellig langs!
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Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

•  VERKOOP OCCASIONS
•  VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
• LEASING
• REPARATIE
• ONDERHOUD
• APK
• AUTOSCHADE

Clemens

Jan

Jan Jaap

Peter

Ruud

Stef

Clemens

Jan

Jan Jaap

Peter

RalphRalph
RichardRichard

Ruud

Stef

“Klein deukje of forse schade? 
Het team van P. Zonneveld neemt 
alle zorgen uit handen.”

P. Zonneveld B.V. (team)

Uw auto, onze schade.Uw auto, onze schade.

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

P. ZONNEVELD B.V.
RIJKSWEG 49C LIMMEN
WWW.ZONNEVELD-AUTOSCHADE.NL

Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42 

6 dagen per week geopend

Secondlife cartridges
Goedkoper dan origineel en met meestal meer inhoud.

Alle gangbare types op voorraad
en de rest eventueel op bestelling.

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

072 505 4011 | info@dda.nl | www.dda.nl

Bel met DDA voor meer dan 25 jaar
ICT-ervaring uit Limmen!

Hulp nodig bij uw
automatisering?

Onze nieuwe

ASSISTENT
ACCOUNTANT

krijgt 6,5 tot 8 uur
extra vrijetijd per week!

* Gebaseerd op de gemiddelde
reistijd vanuit onze regio 
naar Amsterdam
per week

32 - 40 uur

*

Je hebt het eigenlijk best wel
naar je zin op je werk daar in die grote stad maar de reistijd 
begint jou (of je partner) aardig op te breken. De Tunnel
weer eens afgesloten en je eet pas na 8 uur ’s avonds.
Zo’n leuke werkplek is ook dichter bij huis te vinden in
een team van 20 werknemers waarin iedereen voor
elkaar klaar staat en plezier in het werk heeft.
Ben jij klaar voor die stap?  Check dan de vacature
van Assistent Accountant op onze site.

Maatlat 1
1906 BL Limmen     www.valgra.nl
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‘Limmenees’ Eric Bakker schrijft derde boek:

‘ Ik speelde al 20 jaar met de 
gedachte een boek te schrijven’ 

Begin dit jaar ontmoet ik Eric Bakker 
(1965), co-auteur van onder andere ‘De 
Saraceense Samenzwering’. We spre-
ken elkaar over de boeken die hij heeft 
geschreven en wat blijkt: ik heb zijn 
eerste boek ‘Het Dubai Ultimatum’ 
gewoon in de boekenkast staan. De 
eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik 
deze, samen met nog tientallen boe-
ken, vooralsnog niet heb gelezen.
Ik beloof beterschap. Een paar maan-
den later ontvang ik een exemplaar 
van zijn recent gepubliceerde boek ‘De 
Saraceense Samenzwering’. Perfect 
moment om mijn belofte waar te 
maken.

Tijdens een weekendje weg met mijn 
verloofde neem ik eindelijk de tijd om 
even heerlijk onderuit gezakt te gaan 
lezen. Ik heb het boek in twee dagen 
uitgelezen: In het kort: een geheima-
gent moet gestolen splijtstofstaven 
opsporen voordat ze in handen val-
len van terroristen. ‘De Saraceense 
Samenzwering’ leest lekker vlot weg. 
Het is spannend en erg realistisch 
geschreven en zit ingenieus in elkaar, 
het is een een soort puzzel en er komt 
steeds meer informatie vrij. Ik kan het 
boek zeker aanraden als je van thril-

lers houdt met een verrassend plot. 
Het verhaal zou zo in de ‘echte wereld’ 
kunnen afspelen.

Een maand later spreek ik weer af met 
Eric, dit keer voor een interview. 

Hoe kwam je in Limmen terecht?
‘Ik was op zoek naar een woning in 
deze omgeving. In 2003  kreeg ik de 
mogelijkheid om op het voormalige 
Winder-terrein een woning naar onze 
eigen smaak te laten bouwen. Lang 
nadenken hoefde ik niet. Inmiddels 
woon ik er alweer 15 jaar naar volle 
tevredenheid. ‘

Wie is Eric Bakker?
‘Ik ben in Amsterdam geboren en heb 
het gymnasium gedaan en in de vast-
goedsector beland. Na het behalen 
van diverse vakdiploma’s en mijn MBA  
ben ik alweer behoorlijk wat jaren als 
zelfstandige aan de slag en nog immer 
in de vastgoedsector.

Mijn guilty pleasure is heavy metal 
muziek en ga binnenkort naar een 
Iron Maiden concert in Amerika. Ik 
heb ze al eens eerder zien optreden en 
dat was echt fantastisch.’

Dus een heavy metal liefhebbende 
vastgoedman die schrijft?
‘Haha, ja, misschien een bijzondere 
combinatie. Tijdens het schrijven van 
mijn scriptie, welke saai was, reali-
seerde ik me dat schrijven leuk is. De 
laatste 20 jaar speelde ik al met de 
gedachte om een boek te gaan schrij-
ven. Dat leek me zo’n uitdaging. In 
gesprekken met een oud-collega en 
vriend werden die gedachten steeds 
concreter en ontstond het idee om 
samen te gaan schrijven onder een 
pseudo-naam: Era Richmen. Een 
heuse anagram. Twee jaar later was 
het eerste boek een feit: Het Dubai 
Ultimatum.’

Hoe gaat de samenwerking met 
Herman Zandstra, je co-auteur?
‘Hartstikke goed. We vullen elkaar aan 
en het is heel fijn om samen te werken 
en te sparren. We lezen ook wel eens 
in de recensies dat mensen het knap 
vinden dat ze in het boek niet terug 
kunnen vinden wie wat heeft geschre-
ven. Het smelt allemaal samen tot één 
geheel.’

Hoe loopt de verkoop?
‘Goed. Er is een enorm aanbod van 

thrillers, bijna dagelijks komt er weer 
één op de markt en dan valt het soms 
niet mee om op te vallen tussen al die 
duizenden titels.  Maar goed, we heb-
ben de tijd en het is voor ons beide 
geen inkomstenbron. We doen het 
geheel vrijwillig omdat we het leuk 
vinden en het ons veel energie geeft.’

Jullie doneren de volledige opbrengst 
uit royalties aan War Child?
‘Ja. Zoals gezegd doen we het niet 
voor het geld. Zeker nu er ook steeds 
meer onzekerheid in de wereld is en 
de boel steeds vaker op scherp gezet 
wordt door onze politieke leiders is 
een moment van bezinning heel goed. 
Waar komt toch die haat vandaan. De 

onschuld van een kind is iets kost-
baars en daar moeten we zorgvulig 
mee omgaan. War Child doet dat en 
wij willen dan ook graag ons steentje 
bijdragen.’

Kan iedereen wat bijdragen?
‘Dat hopen we wel. We staan tijdens 
de Jaarmarkt in Limmen bij de stand 
van Studio Welgraven, daar kun je ons 
boek kopen. Wij signeren graag met 
een persoonlijke boodschap!’

Michel Welgraven

Zie ook de aankondiging op pagina 
14 van deze LOVkrant.

De Jeu de boules vereniging ‘De 
Boulewei’, bestaat maar liefst 25 jaar. 
Dat is een mijlpaal om even bij stil te 
staan. De redactie treft in het eigen 
home in de tuin van het fraaie com-
plex enkele bestuursleden, allen zeer 
enthousiast en actief.
Het huidige bestuur bestaat uit Cees 
Bakker, voorzitter, Joke Meijer, secre-
taris, Lida Meegdes, penningmeester, 
Tiny Hageman en Truus Noordermeer, 
beiden gastvrouw.

Bij het gesprek is ook aanwezig Kees 
Kroone (80), niet de schrijver van dit 
artikel, maar zeg maar: ‘de fietsen-
maker’, dan weet iedereen over wie 
wij het hier hebben. Kees Kroone 
is niet alleen oud voorzitter, maar 
ook erelid. Dat is ook Cees Min die 
samen met zijn vrouw Corrie, onge-
looflijk veel voor de vereniging, heeft 
gedaan en betekend. Beiden zijn nog 
altijd zeer betrokken maar gelet op 
hun leeftijd niet meer actief. Leden 
van het eerste uur zijn er (helaas) 
niet veel meer, maar zeker het noe-
men waard: Cees en Corrie Min, Kees 
Kroone en Elly Jacobs. Erelid Kees 
Kroone, heeft bijna minutieus de eer-
ste 10 jaar in beeld en woord gebracht, 
daaruit zullen wij enkele malen cite-
ren. De historie ligt in het feit dat 

Vijfentwintig jaar sportief en gezellig samen bezig

Feestelijk jubileum
‘De Boulewei’

er een flinke donatie kwam van de 
toenmalige Raiffeisenbank Limmen 
aan de Stichting Welzijn Ouderen 
Limmen. Vanuit deze donatie is de 
Jeu de boules in Limmen ‘geboren’. 
Dat was toen nog aan de Sportlaan/
Van Alkemadelaan, het eerder onder-
komen van de SWOL, genaamd ‘De 
Wollewei’.

Het oprichtingsbestuur bestond uit 
de heren Gert Min, Wim Bremmers, 
Ries Siepman, Cees Min en de dames 
Roos Wimmers en Truus Mors. George 
Jacobs werd aangewezen als des-
kundige op dit gebied, hij fungeerde 
lange tijd als instructeur, wedstrijd-
leider e.d., altijd actief en betrokken. 
Deze oprichtingsvergadering was op 
6 december 1994. Vanaf de dag van 
oprichting werd gekozen voor de 
naam ‘De Boulewei’. Met de onont-
beerlijke hulp van GP Groot bv wordt 
er een schitterende baan aangelegd. 
Bij de verhuizing van de SWOL naar 
het huidige ‘Vredeburg’ is het weer 
GP geweest die in de achtertuin alles 
heeft aangelegd, en dat alles geheel 
zonder kosten en belangeloos, hulde! 
Dit was te danken aan de heer Dick 
Wester die Limmen een warm hart 
toedroeg. Huisarts Wim Bremmers 
verkondigde in die tijd als zijn motto: 

“Kom uit die stoel, speel Jeu de bou-
les”. Een bijzondere slogan, ouderen 
uit de stoel en lichamelijk en geeste-
lijk bezig. Daarbij ook een uitstekend 
tijdverdrijf, een sociaal en gezellig 
gebeuren met anderen. Dit is nog 
altijd een zeer valide motief om je aan 
te sluiten bij de Jeu de boules vereni-
ging. Het lidmaatschap werd vastge-
steld op 15,00 gulden per persoon, per 
jaar. Het huidige lidmaatschap (het 
was slechts 7,00 euro!) is met ingang 
van 2019 naar 10,00 euro per jaar 
gegaan. Daar kun je niet voor thuis-
blijven, dus: ”Kom uit die stoel etc.”. 

Er wordt elke ‘werkdag’ (gaat dat op 
voor de senioren….?), gespeeld vanaf 
13.45 uur. Huidige onderhoudswerk-
zaamheden worden in eigen beheer 
gedaan en de medewerkers van de 
tuinonderhoudsgroep zorgen voor 
fraaie beplanting en ruimte om de 
baan, die heerlijk zonnig en beschut 
aan de oostzijde van het gebouw ligt. 
Daar is ook het zeer fraaie terras en 
het onderkomen, dat stamt uit 2013 en 
professioneel is gebouwd, met behulp 
van een flinke financiële injectie door 
een privé persoon. Het nieuwe eigen 
home, genaamd ‘Het Buutje’, was ter 
vervanging van twee eerdere (krakke-
mikkige) tuinhuisjes. Op 4 april 2013 
werd het gebouw feestelijk in gebruik 
genomen. Bij de oprichting heeft Cees 
Min een bijzondere voorzittershamer 
gemaakt, vanuit een massieve eiken-
houten tafelpoot van een bekende 
Limmer huistafel. De uiteinden van de 
hamer zijn de vorm van een speelbal 
en een butje, zeer origineel. De steel 
verbindt beiden, immers je hebt beide 
attributen nodig bij het spel. 

Bij de oprichting telde de vereniging 
52 leden, nu ruim 100 personen. Al in 
1997 komt, het lid Frans Scheepmaker, 
later een bezielend voorzitter, met het 
idee om vanuit de Jeu de boules een 
mozaïek te gaan maken, onder het 
motto: ‘Klus van 50Plus’, dat wordt 
een ongekend succes, jarenlang wor-
den grote prestaties neergezet voor 
‘Vredeburg’. De eerste tien jaar van de 
vereniging worden bestuur en leden 
ook geconfronteerd met het overlij-
den van zowel bestuurs-, als gewone 

leden. Velen waren ook nog te jong. 
In het archief zijn ook de toespraken 
bewaard gebleven van de jubileumdag 
11 juli 2009, onder leiding van toen-
malig voorzitter Frans Scheepmaker, 
prachtige woorden en volzinnen en 
het eindige altijd met CHAPEAU!!. Ook 
Frans was uniek! Wat de aanwezigen 
bij ons gesprek allen sterk benadruk-
ken is het teamgevoel, het sociale en 
gezelligheid aspect. Natuurlijk ook 
het onderling wedstrijd aspect is 
belangrijk. Het passen en meten van 
de afstanden tussen de boules en het 
butje, secuur werk. Op zaterdag 29 
juni is er een groots onderling feest-
toernooi en na afloop daarvan zal het 

gezelschap zich naar de bovenzaal van 
Horeca ‘Vredeburg’ begeven om zich 
in een gezellige en ontspannen sfeer 
te laten verwennen door het horeca-
team. Voorzitter Cees Bakker bena-
drukt nog even zijn dankbaarheid 
jegens de vele bedrijven die spontaan 
hebben gezorgd voor de sponsoring 
van het Jubileumtoernooi. En nog 
steeds kunnen er nieuwe leden zich 
aanmelden. Gewoon naar ‘Vredeburg’ 
komen, kennismaken, meespelen en 
dan: blijven natuurlijk. Immers het 
moto is nog steeds:
“KOM UIT DIE STOEL, SPEEL JEU DE 
BOULES”.

Kees G. Kroone

TE HUUR:
REPRESENTATIEVE
KANTOORRUIMTE

SCHIPPERSLAAN 9,  LIMMEN
Binnenkort komt er een kantoorruimte vrij aan de 

Schipperslaan 9 te Limmen. Deze mooie ruimte heeft 
een eigen opgang en alle voorzieningen en is 78 m2 

groot met parkeerplaatsen voor de deur.

HUURPRIJS € 850,- p.m. all-in

Inclusief: gas, electriciteit, alarm, razendsnel internet en 
servicekosten.

Stuur voor meer informatie een email naar: 
info@studiowelgraven.nl
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   Een super gezellige markt voor jong en oud waar niemand zich verveelt...
  Ruim 150 kramen en stands met lekkere, leuke en mooie producten...
 Doe-activiteiten met een uitdaging voor groot en klein...
  Muziek, show en spektakel op de Dusseldorperweg en Kerkweg...

Een markt waar u   

   uw ogen u� kijkt!

Fotografi e: Marleen Bos
Vormgeving: Studio Welgraven

JAARMARKT
LIMMEN

26 juni 2019
14.00-21.00 uur
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JAARMARKT
LIMMEN

26 juni 2019 14.00-21.00 uur

Vuurbaak  John Scheepmaker - Gerookte paling 
001 Piet Kerssens - Brood en banket 
002/004 Froods - Fruit 
006 Kerssens - Pop merchandise
007 Vortress - Boxershort 
008/010 Blije voeten - Creme 
009 KC Basics en Trendz - Lifestyle 
011 Toys & Candy - Snoep en speelgoed 
012 Rada - Creatieve dingen 
013/015 AH - AH 
014 De Vogelverleiding- Brocante 
015A/B/C Pure Chiq - Luxe damestassen 
016/018 Hasieb - Lederwaren 
017 Arina de Haan - Slijlvolle deco huis 
019 2e hands Playmobile  
020 Kapsalon Kim - Kapsalon 
020A Stroopwafels  
022 Barbier Skeer - Loterij rad van fortuin 
023 IJs van Gijs  
026 HuisvanBinnen - Woon accessoires 
027 Chair Repair  
028 Slaapkenner Lute - Bedtextiel 
030/032 Stratos Pieman - Engelse pies 
031 R. De Groot - Zelfgemaakte wenskaarten 
033B De Gezusters - Glaskunst 
034/036 Baba Barka - Tassen en riemen 
035/037 R.G. Mode - Dameskleding 
038/040 Zozo lifestyle - Damesschoenen kleding 
039 Passion for Stones - Edele sieraden 
041 Jacob Hooy - Cosmetica 
042/044 Nadine Fuchs - Deurkogels 
046 Nouk Art - Kunst 
048 Byrebelz - Kinderkleding 
049 Stichting WOL - 2 hands spullen 
050 Sieraden Beach - Sieraden 
051 Corina Schouten - Trendy damesmode 
052 Shop Annemieke - Zelfgemaakte spullen 
053 IJI Home Deco  
054/056 Victor Cachimuel - Zuid Afrika 
055 Fudge - Fudge 
057 Ananas Beenmode - Sokken en ondergoed 
058 Nola Nova - Kleding jonge vrouw 
059 Rosa Sunshine - Oosterse geluks artikel 
060 Zeep en kado Oriflame - Handgemaakte zeep 
061/063 Alonso Maigua - Zuid Afrika 
062 Stichting Oud Limmen  
064 Oerij - Lia Vriend, Rob van Keulen 
065 Rietveld Makelaar  
066 Uitgeverij de Pareltuin - Kinderboeken 
067 Studio Welgraven - Boeken 
069 Hart voor borstkanker - Sieraden 
072 Stuifbergen  
074/076 Big mens fashion - Grote heren kleding 
075 Koopman - Tupperware 
077 Tess Lederwaren - Luxe lederwaren 
078/080 Koomans - Beenmode 
079 Stichting Sanghimala - Sieraden 

079A/B Kaushik - Dameskleding 
081 In Stijl Kappers - Kapsalon 
082 Marieke van de Reep - Draadloze oordoppen 
084/086 Fruitjes - Gedroogd fruit 
088/090/092 Van Kooten Braderie - Schepsnoep 
094/96/98/100 Kok - Dekbedden 
102/104 Conquista  
AARDBEI  Joe - Aardbeien en kersen 
SNEL  Slagerij Snel  - Vlees 
SUUS  Bloembinderij Suus - Bloemen en planten 
   
DUSSELDORPERWEG    
083 Hopman - Makelaardij 
085 Zonvaart  
087 Kruidenberg Timmerwerken - Babykleding 
089 Hara - Hara 
091/093 Anastasia - Decoratie 
095 Milano’s - Corrigerende broeken 
097/099 Zonnebloem  
101 Blauwe Bessen shop - Blauwe bessen 
103 Karin Sluis - click sieraden, flex vazen 
105 Rainbow shave Ice - Ice 
107 Primakoop - Kinder kleding 
109 VOF Shop 2 Siam - Accesoires 
110 ACC - Campingwinkel 
111 Tazzies - Tassen en portemonees 
113 van Video naar DVD - Digitaliseren oud beeld 
115 Voetbalshirts en meer - Voetbalshirts 
117 Tjeertjes - Gebruikt houten speelgoed 
117A Stichting Kunst en Design - Chips op stokje 
119/121 Hoesjesweb -  Telefoon tablet spullen 
123 Ik heb een cactus - Cactussen 
127/129 KookKönst  
131 Moments - Body en home producten 
133 Jan Hoogeveen - Beeldjes, sieraden 
135 Yesfashion - Italiaanse dameskleding 
137/139 Crochette/pearlqueen - Haakwerk, chocolade 
141 Sjoezs bij marjolein - Schoenen, tassen acc
143 Airbrush Beerepoot - Airbrush petjes 
145 Sizeup 38/60 - Grote maten mode 
149 Zeepparel - Grietje Klein 
151 Cats & Co - Katten spullen 
153 Something Else - Hobby huisinrichting 
155/157 Kreta Feinkost - Griekse specialiteiten 
157A Piet vd Steen - Gebak 
159 Bio kaas Jansen - Kaas 
165/167 Verwijk’s Gebakkraam - Olliebollen 

SCHMINK  Schmink - Schminken 
SCOUTING  Scouting - Rob Dekker 
Vredeburg  Excelsior - Vredeburg 

PARKEERPLAATS VREDEBURG  Tios  

Deelnemers Jaarmarkt Limmen
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Heel veel plezier tijdens de jaarmarkt.  
 

Als Albert Heijn Limmen zullen we u dit jaar 
met onze 2 kramen proberen te verrassen met 

leuke items en aanbiedingen. 

 
Komt u ook bij ons langs?  

We staan op het hoek van de Vuurbaak en de 
Kerkweg. 

G&W Drogisterij AKER
Kerkweg 16  • 1906 AW Limmen
Tel. 072-505 3138  •  drogist@drogisterijaker.nl

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE

STOMERIJDEPOT
KIALA SERVICE

PASFOTO’S

*  Uitgezonderd wettelijk verboden artikelen zoals geneesmiddelen, 
babyvoeding, cadeaubonnen en geen korting over korting.

Alleen tijdens de Jaarmarkt:

20%
KORTING
op het hele assortiment!

*

Volg ons op
Facebook!

JAARMARKT-
AANBIEDING:
DEKBEDOVERTREKKEN
(o.a. Vandyck)
140-200/220    vanaf € 25,00
200-200/220    vanaf € 40,00
240-200/220    vanaf € 50,00

KEUKENSET € 7,00
OPRUIMING IN DE WINKEL

KookKöööönstnstnstKookKönstKookKönst
Catering en Kooklessen

www.kookkonst.nl

Tel. 072-5051519  |  info@kookkonst.nl 

Dusseldorperweg 75 Limmen 

ZOMER

BUFFET

BBQ

Specials
Summertime 

Zomer buffet

Kook workshops

•  Stokbrood met kruidenboter 

•  Salade met groene asperge en artisjok 

•  Veldslasalade met mango en granaatappeldressing 

•  Tonijnsalade rijkelijk gevuld met groente 

•  Pastasalade met basilicumdressing 

•  Scaloppine van kip al limone 

•  Varkensfi let met cajunsaus 

•  Köfte met rode pesto in courgette/parmezaansaus 

•  Gegrilde zomergroente 

•  Romige kruidenrijst 

•  Grove ovenaardappels 

Door het hele jaar staan er weer leuke kookworkshops 

gepland! Schrijf u alleen in, of samen met iemand voor de 

thema workshops. Heeft u zelf een groepje vanaf 6 personen? 

Dan kunt u in overleg met ons een datum (7 dagen per 

week) en een menu uitkiezen. Informeer naar de mogelijkheden! 

   € 19,95
per persoon

Het buffet is te bestellen vanaf 10 
personen. Het buffet wordt uiteraard 
geleverd met borden en bestek. En 
lekker makkelijk: Wij doen de afwas! 

Wij bezorgen uw 
catering GRATIS in

Limmen
Heiloo

Castricum
Akersloot

Uitgeest

KookKöööönstnstnstKookKönstKookKönst
Catering en Kooklessen
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week) en een menu uitkiezen. Informeer naar de mogelijkheden! 

   € 19,95
per persoon

Het buffet is te bestellen vanaf 10 
personen. Het buffet wordt uiteraard 
geleverd met borden en bestek. En 
lekker makkelijk: Wij doen de afwas! 

Wij bezorgen uw 
catering GRATIS in

Limmen
Heiloo

Castricum
Akersloot

Uitgeest

BBQ de Luxe BBQ basic

•  Stokbrood met kruidenboter 

•  Tapenade 

•  Pastasalade met basilicumdressing 

•  Griekse salade 

•  Veldslasalade met mango en granaatappeldressing 

•  Aardappelsalade 

•  Kipspies souvlaki 

•  Toscaanse varkenshaasspies 

•  Hamburger (volgens eigen recept) 

•  Moink ball spies 

•  Basilicum lemonsaus 

•  BBQ saus 

•  Knofl ooksaus

•  Stokbrood met kruidenboter 

•  Grieksesalade 

•  Pastasalade met pesto 

•  Aardappelsalade

•  Zomerse kool salade 

•  Hamburger (volgens eigen recept) 

•  Kipsaté 

•  Catalaanse worstspies met spek en salie 

•  Satésaus 

•  Knofl ooksaus 

•  Kerriesaus 

   € 19,95
per persoon

   € 14,50
per persoon

Mmm...
Lekker geregeld !! 

Onze BBQ’s zijn te bestellen vanaf 15 
personen. De BBQ wordt uiteraard 
geleverd met een BBQ pallet grill 
(elektrisch en in bruikleen), borden en 
bestek. En lekker makkelijk: Wij doen 
de afwas! 

Wij bezorgen uw 
catering GRATIS in

Limmen
Heiloo

Castricum
Akersloot

Uitgeest
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De altijd actieve horecavrouw Caroline 
Glorie zit nooit stil. Altijd op zoek 
naar nieuwe uitdagingen, onderweg 
en bij anderen in de keuken kijken. 
Ideeën op doen en openstaan voor 
veranderingen. Altijd met oog voor de 
gasten. Wat willen zij, wat vinden zij 
lekker? In nauwe samenspraak met 
haar keukenbrigade is er regelmatig 
een vernieuwing van de menukaart. 
Inmiddels heeft EetBarLekker onge-
veer 35 diverse bieren op de fles en 
altijd 6 op de tap, met steeds een 
wisseltap. Naast bier worden er ook 
overheerlijke cocktails gemixt, nieuw 
en trendy.

Eigen biermerk
Maar nu komt er binnenkort een 
eigen bier op de tap en in de fles, een 
heerlijk koel en fris zomerbier. Wij, als 
LOV krant mogen nu al de naam ont-
hullen:
“LEKKER BLOND”, een eenvoudige, 
doch klinkende naam waarin alles 
besloten ligt, gewoon lekker en 
blond! Met een alcoholgehalte van 
6%, gebrouwen door Limmens enige 

Eetbarlekker 
introduceert eigen bier!

echte Brouwerij “Dampegheest”, met 
natuurzuivere en verantwoorde ingre-
diënten!. En uw redacteur heeft het 
inmiddels al geproefd in de brouwerij 
tijdens het brouwproces: fris en frui-
tig, mooi goudblond en een vleugje 
citrus. Heerlijk straks op het terras, 
binnen aan de bar of tijdens een mooi 
diner: “LEKKER BLOND”, dat wordt 
genieten!  Vanzelfsprekend heeft 
de fles een eigen mooi etiket (ont-
werp Alex Stuifbergen), en er komt 
een eigen glas. Zodra Caroline het 
bier in huis heeft zal zij dit direct op 
Facebook wereldkundig maken. Bier 
en glazen kunnen op termijn ook bij 
EetBarLekker gekocht worden om 
cadeau te doen of zelf lekker thuis te 
drinken. Afhankelijk van het jaargetij-
de zullen er in de toekomst nog meer 
typische en overheerlijke eigen bieren 
worden geïntroduceerd.

Nieuwe kaart en airconditioning
Recentelijk is er weer een nieuwe 
kaart gepresenteerd, de eyecatcher 
van de kaart is een Black Angus Côte 
de Boeuf, van maar liefst 800 gram 

voor 2 personen. Een heerlijk, eer-
lijk stuk vlees voor de echte liefheb-
bers. Er is een mooie keuze van vis, 
vlees en vanzelfsprekend vegetarisch. 
De koks kunnen ook iets op maat 
maken indien nodig. Bij alle gerech-
ten zijn mooie wijnen geselecteerd, 
maar u kunt ook bij uw eigen bier 
blijven. Het is nu zomer, dus Rosé 
en Prosecco/Cava staan hoog geno-
teerd bij zomerse temperaturen. Op 
donderdag 20 juni was er een speci-
ale bier/spijsavond met medewerking 
van de Egmondse bierbrouwerij Sancti 
Adalberti, een combinatie van mooie 
gerechten en “gezegend”, Egmonds 

SOEPEL BLOND BIER
HOGE GISTING

LEKKER BLOND - Een zacht,
fruitig en fris blond bier met
een verrassend bitterje...
Door de haver krijgt het zijn
ronde volle smaak. Exclusief
bij EET BAR LEKKER...

072 505 1313
www.eetbarlekker.nl
info@eetbarlekker.nl
Dusseldorperweg 56
1906 AL  Limmen

UITSLUITEND NATUURLIJKE 
INGREDIËNTEN:
Water  •  Mout: Pilsmout, 
Munich-licht, Havervlokken,Tarwe  
•  Gluten  •  Hoppen: Willamette, 
East Kent Golding, Amarillo  •  Gist
Traditioneel gebrouwen bier 
met nagisting op de fles.

BROUWERSINFO:
www.dampegheest.nl
Postbus 1, 1900 AA  Castricum
T.H.T. Zie bovenzijde dop

 Schenktemperatuur
 5 - 8 ˚C

Alc. 6 % vol
Inhoud 33 cl 

Het is al een traditie geworden: jaar-
lijks staat Stichting WOL met een 
kraam op de jaarmarkt met tweede-
hands spullen, kunstnijverheid uit 
Burkina Faso en informatie over de 
projecten daar. De opbrengst van de 
verkoop van spullen en kunstnijver-
heid is bestemd voor onderwijspro-
jecten in dit Afrikaanse land.

Voor de verkoop van de spullen vragen 
we uw hulp: Heeft u nog spullen die 
u niet meer gebruikt, maar die nog 
in goede staat zijn voor hergebruik? 
Stel ze aan ons beschikbaar! U kunt 
de spullen op dinsdag 25 juni tus-
sen 18.00 en 20.00 uur inleveren bij 
Trudi Meijer-Koot, Middenweg 47 in 
Limmen. Voor vragen, bel Trudi 072 
505 5124.

In het jaar 2018 vierde TIOS met een 
groot feest het 60-jarig bestaan van 
de vereniging.
Dit jaar zijn we weer aanwezig op de 
jaarmarkt met de beweegkar: dit is 
een gymparcours met allerlei klim- 
en klauter hindernissen. Dus wat let 
je: kom kijken en laat je kunsten zien 
onder de begeleiding van een gediplo-
meerde docent.
We staan op het parkeerterrein naast 
de Vredeburg van 14.00 – 18.00 uur. 

abdijbier. Het was een groot succes. 
Er zullen nog meer van deze avonden 
komen, ook met bier van brouwerij 
“Dampegheest”. De brouwers zul-
len dan ook aanwezig zijn om alles 
te vertellen over hun speciale en bij-
zonder smakende bieren. Informatie 
vindt u steeds op de website. Onlangs 
stond EetBarLekker prominent in 
het regiomagazine MAGGS. Er is een 
speciaal MAGGS menu met een zeer 
interessante prijs. Kijk in het maga-
zine en reserveer. Het MAGGS maga-
zine ligt ook in het restaurant voor u 
klaar! Het staat ook op Facebook van 
EetBarLekker. O ja, en voor we het 
vergeten te vermelden, in alle ruim-
tes van EetBarLekker is recentelijk air-

conditioning geplaatst. Altijd dus een 
aangenaam en uiterst comfortabel 
klimaat

Jaarmarkt
Tijdens de Jaarmarkt op woensdag 
26 juni a.s. is er live muziek met de 
bekende zanger Bernard Karsten, bij 
mooi weer buiten en daar gaan wij 
natuurlijk vanuit. Gezellig om tijdens 
het bezoek aan de altijd leuke Limmer 
Jaarmarkt even neer te strijken op het 
terras en te genieten van iets lekkers 
en gezellige muziek. Veel plezier.
Wilt u meer weten, kijk dan nu op de 
website: www.eetbarlekker.nl

Kees G. Kroone

Wie heeft er nog spullen 
voor Burkina Faso?

Beroepsonderwijs
Op dit moment loopt er in Burkina 
Faso een grote campagne om het 
beroepsonderwijs te stimuleren. Veel 
jongeren zijn werkeloos omdat ze 
alleen een algemene opleiding heb-
ben gehad, maar geen vak hebben 
geleerd. Terwijl het land juist zit te 
springen om geschoolde arbeiders en 
ondernemers, zeker in deze tijd waar 
ongeschoolde en werkeloze jongeren 
een risico lopen om te vervallen tot 
criminaliteit en terrorisme. Stichting 
WOL en haar Burkinese partner DSF 
zijn de initiatiefnemers voor deze 
campagne. We worden hierbij onder-
steund door Wilde Ganzen. 

Yvonne Zomerdijk van Stichting WOL 
is een paar maanden in Burkina Faso 
geweest om deze campagne te helpen 
opzetten. De resultaten zijn veelbelo-
vend. De autoriteiten zijn inmiddels 
overtuigd van het belang van beroeps-
onderwijs en steeds meer jongeren 
kiezen voor een beroepsopleiding. 
Op onze website, Facebookpagina 
en laatste nieuwsbrief vindt u meer 
informatie over dit project.

Vastenactie en wasbaar maandver-
band voor meisjes in Burkina Faso
In de Vastenperiode 2019 is door de 
kerken in Limmen, Akersloot, Heiloo 
en de Egmonden actie gevoerd voor 
het project “Wasbaar maandverband 
vergroot het schoolsucces van meisjes 
in Burkina Faso”. Veel meisjes blijven 
namelijk thuis als zij ongesteld zijn 
door gebrek aan maandverband. In 
de actieperiode is ruim 10.000 euro 
gedoneerd. WOL dankt iedereen die 
hiervoor een bijdrage heeft gegeven. 
Vastenactie verhoogt het ingezamelde 
bedrag met 50%. De leerlingen van de 
naaiopleiding van onderwijscomplex 
Zoodo, het eigen onderwijscomplex 
van WOL en DSF, zijn nu bezig om 600 
pakketjes met vier wasbare maand-
verbanden te maken. Deze pakketjes 
worden op vier verschillende scholen 
voor voortgezet onderwijs beschik-
baar gesteld aan de meisjes.

De inzameling via Vastenactie is 
inmiddels geëindigd, maar u kunt nog 
steeds een donatie overmaken voor 
dit project o.v.v. “wasbaar maandver-
band”.

Informatie en donatie: yvonnezo-
merdijk@quicknet.nl , www.stich-
tingwol.com , www.facebook.com/
StichtingWOL , IBAN: NL18 RABO 0336 
4265 77 t.n.v. Stichting WOL.

TIOS in beweging
op de jaarmarkt Limmen

Zowel de jeugd (3-10), en iedereen die 
van sporten houdt, kan komen kijken 
bij de TIOS stand. Mocht u vragen 
hebben over de vele sportmogelijkhe-
den die TIOS aanbiedt dan kunt u dit 
altijd vragen aan de vrijwilligers bij de 
beweegkar!!!

Of kijk op de website van onze 
bloeiende vereniging en word lid:

www.tioslimmen.nl



	 P A G . 	 1 2 	 L O V - K R A N T 	 J U N I 	 2 0 1 9

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

VAKKENNIS ADVIES SERVICE

ONTWERP INMETEN MONTAGE

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW

HOUT/KUNSTSTOF KOZIJNEN
W W W . M E E L G R O . N L

MEELGRO
Service Bouwmarkt
MAATLAT 9 - LIMMEN - TEL. 072 505 1788

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

Maarten Min

Het Palet 8
1906 CJ  Limmen

Tel. (072) 505 30 72
Mobiel 06 53 23 23 47

m.min@quicknet.nl

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

telefoon

website

van afval 
naar grondsto� en 

en energie

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

HEEFT U BOUW- OF VERBOUWPLANNEN? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!

Autorijles
Motorrijles
Bromfietsles

Theoriecursussen
Voor auto, motor en bromfiets

Partner van:

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles
Bromfietsles

Theoriecursussen
Voor auto, motor en bromfiets

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding
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Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

Zondag 2 juni hebben alle dansgroe-
pen van dansschool Djazz 2 imprezz, 
onder leiding van Willy Könst, hun 
eindvoorstelling “Back in time” in the-
ater De Beun gedanst. Het thema was 
de tijdlijn van de geschiedenis van 0 
tot nu.

De show werd geopend door een dans 
op “One day”. Alle groepen dansten 
een deel van dit nummer. De jongste 
danseressen namen het publiek daar-
na, onder leiding van Lotte en Flora, 
mee terug in de tijd. Het showteam 
knalde vervolgens van het toneel met 

Djazz 2 imprezz danst 
in de tijd terug!

hun krachtige dans op “Survivor”. Eén 
voor één kwamen alle 10 de tijdvakken 
van de geschiedenis voorbij. Elke leef-
tijdsgroep liet zijn eigen kwaliteiten 
zien. Van samen genieten tot tech-
nisch zware en strak uitgevoerde dan-
sen. De meiden van groep 3-4 straal-
den maximaal plezier uit. Zij zongen 
en lachten enthousiast tijdens het 
uitvoeren van hun dansen. De grote 
groep danseressen van het voortgezet 
onderwijs heeft laten zien hoe gaaf 
het eruit ziet als zoveel mensen pre-

cies tegelijk dansen. In verschillende 
formaties zetten zij 2 indrukwek-
kende dansen neer. Groep 5-6-7 liet 
zien hoe belangrijk samenwerken is 
binnen de teamsport van het dansen. 
Samen lukt alles! De danseressen van 
groep 8 en de brugklas zorgen ervoor 
dat iedereen onder de indruk was door 
hun dans op “This is war”. Zij namen 
het publiek mee in het verhaal.Twee 
groepen moderne dans, onder lei-
ding van Iyon van Brummelen, lieten 
mooie technieken en emotie zien 

terwijl zij al dansend de tekst van de 
nummers uitbeeldden.
De liedjes, showkleding en achter-
gronden waren allemaal aangepast 
aan het thema en maakten de show 
tot een mooi geheel. De show werd 
afgesloten door de einddans “Into the 
future” waar alle ruim 100 danseres-
sen aan meededen. Het publiek was 
bij beide shows laaiend enthousiast. 
De eindshow was een prachtige afslui-
ting van het dansseizoen.

Foto’s: Alfred Roszbach

Cees Winter

LimmerLimmer
als...

Limmer
Je bentJe bent Lim

m
er als... 

C
ees W

inter

Cees Winter (1968) is geboren en getogen 
in Limmen. Samen met twee broers en 
een zus groeit hij op aan de Burgemeester 

Nieuwenhuijsenstraat. Hier beleeft Cees (bijnaam: 
Winnie) zijn avonturen: vissen, slootje springen 
en hutten bouwen. Het is een fi jne jeugd! Op de 
lagere school schrijft hij zijn eerste verhaal en het 
smaakt naar meer. Cees woont nu aan de Rijksweg, in het hart van 
Limmen. De plaats waar hij zoveel van houdt. Aan de keukentafel 
schrijft hij zijn verhalen. Door de vele leuke reacties op de vertelsels 
heeft Cees in samenwerking met uitgever Studio Welgraven en 
redacteur Fred van Kaam de verhalen gebundeld. 

“ Volkomen terecht dat de verhalen van plaatsgenoot Cees Winter 
enorm worden gewaardeerd. Waar gebeurd, soms fi ctie maar altijd 
met de nodige humor brengt Cees herinneringen uit zijn jeugd of 
die van andere Limmers tot leven. En hier is dan de bundel van zijn 
verhalen waar hij trots op mag zijn. Hij pretendeert niet een volleerd 
schrijver te zijn maar ik heb groot respect voor zijn keus de Limmers 
een paar gezellige uren leesplezier te brengen.” - Fred van Kaam

“ De nu al legendarische verhalen van Cees Winter hebben mij 
geholpen tijdens mijn inburgering in Limmen. Hoe Wimpie tijdens 
luilak door het dorp raast met wastrommels achter z’n fi ets gebonden 
totdat hij z’n achterwiel verliest en dat de fi nanciële zaken van de 
Rabobank tussen de luiers in de woonkamer werden afgehandeld. Ik 
zie het voor me! Door een geestige mix van fi ctie en non-fi ctie schetst 
Cees een mooi beeld van de karakteristieke bewoners van dit dorp.
Als niet Limmenees geniet ik van deze verhalen en voelt het alsof ik 
Wimpie nu ook ken.” - Jacqueline Oostdijk

€ 18,- € 10,- € 20,-

Tijdens de jaarmarkt
SIGNEERSESSIE

Eric Bakker
Cees Winter

Kees Druijven

Bezoek onze kraam!
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Hoe erg is het om de ellende van 
alledag in de wereld te moeten aan-
schouwen? Maar hoeveel erger is het 
om er tegen je wil onderdeel van uit 
te maken?

Wij (Herman Zandstra en Eric Bakker) 
zijn schrijver. Eind april is - onder het 
pseudoniem Era Richmen - onze 3e 
thriller verschenen: De Saraceense 
Samenzwering. 

Toen we een paar jaar geleden aan 
ons boek begonnen, konden we niet 
bevroeden dat ons thema zo beang-
stigend actueel zou worden. Want 
hoe onrealistisch is het dat Israël een 
aanval uitvoert op Iran vanwege haar 
nucleaire programma?

Op veel fronten heerst er een diep 
gewortelde haat tussen bevolkings-
groepen. Artikel 3 van de Universele 
Rechten van de Mens schrijft voor dat 
eenieder recht heeft op leven, vrij-
heid en onschendbaarheid van zijn 
persoon. Sommigen menen dat recht 
van anderen te kunnen afnemen. Hoe 
vreemd is het dan dat er drang tot 
wraak ontstaat?

Een van de hoofdpersonages in ons 
boek (Hashim) heeft als kind een 
oorlogstrauma opgelopen. Midden in 
de nacht wordt nagenoeg zijn hele 
familie in Gaza uitgemoord door een 
christelijke militie. Dit en de jaren-
lange onderdrukking in het strafkamp 
waar hij na de moordpartij terecht-

komt, zorgen bij hem voor een ver-
wrongen geest die maar een ding wil: 
wraak.

Tijdens het schrijven voelden wij, 
intenser dan ooit tevoren, wat dit 
soort trauma’s met kinderen kan 
doen. Helaas zijn er te veel (oorlogs-)
kinderen die onder dergelijke gruwe-
lijke omstandigheden moeten leven, 
maar ze hebben geen keuze. Om 
die reden hebben wij als schrijvers 
besloten onze royalty’s die wij voor 
ons boek krijgen (zijnde 10% van de 
verkoopprijs ex. btw) voor 100% te 
doneren aan War Child. Het is, naar 
wij aannemen, voldoende bekend dat 
War Child programma’s ontwikkelt 
voor kinderen in oorlogsgebieden op 
het gebied van bescherming, psycho-
sociale steun en educatie. Daarmee 
helpen zij hen bij de verwerking van 
trauma’s en proberen hen weer per-
spectief te bieden. In onze optiek is 
het perspectief van een kind voor een 
groot deel bepalend voor zijn of haar 
ontwikkeling. War Child is bij uitstek 
de organisatie die kinderen dat per-
spectief weer kan bieden.

Het lijkt controversieel, maar in feite 
is Hashim het toonbeeld van een War 
Child zeker als je uitgaat van de slo-
gan van die organisatie: Je kunt een 
kind niet uit de oorlog halen, maar 
wel de oorlog uit een kind. Als dat 
bij Hashim was gelukt, was hij zeer 
waarschijnlijk niet degene geworden 
die hij in ons boek is. Niet voor niets 

vraagt hij zich af wat er van hem 
zou zijn terechtgekomen als door 
het jeugdtrauma zijn perspectief niet 
was veranderd. Zou hij zijn getrouwd, 
kinderen hebben gehad? Overigens 
heeft War Child onze actie met veel 
enthousiasme omarmd. Waar moge-
lijk zetten zij zich ook in om de ver-
koop van het boek tot een succes te 
maken.

Ons boek is door het thema wellicht 
confronterend (net als de wereld om 
ons heen ...) maar nergens veroorde-
lend naar welke bevolkingsgroep dan 
ook.

In 1 maand tijd zijn er nu circa 500 
boeken verkocht. De recensies zijn 
uitermate lovend. Ons boek wordt 
door onafhankelijke recensenten 
gemiddeld met ruim 4,5 van het 
maximum aantal van 5 sterren 
gewaardeerd.

We voelen ons trots, niet alleen als 
schrijver, maar vooral omdat we op 
deze manier iets kunnen terugdoen 
voor de maatschappij en in het bij-
zonder voor onschuldige oorlogs-
kinderen. Met een zeer goed gevoel 
hebben we dan ook de eerste donatie 
van € 1.000 aan War Child kunnen 
doen.

We pretenderen niet de wereld 
te kunnen veranderen, zijn geen 
moraalridders en er ook niet op uit 
om persoonlijk in de belangstelling te 

komen staan. Nogmaals, wij hebben 
geen commercieel belang bij onze 
actie. Dit is simpelweg een roep om 
hulp, recht uit het hart...

Een overzicht van de waarderingen:

... Het verhaal leest fijn en de beeldende schrijf-
stijl zou je het gevoel kunnen geven dat je 
naar een actiefilm kijkt.

... De schrijver weet het verhaal goed over te 
brengen, het is een boek eens je begint wil 
je constant verder lezen. Je voelt ook hoe er 
geleidelijk aan naar de ontknoping gewerkt 
wordt.

... Ik wil het boek voorzichtig vergelijken met Ik 
Ben Pelgrim van Terry Hayes en De Prediker 
van Frederick Forsyth.

... De Saraceense samenzwering is een uitzon-
derlijk vlot geschreven actieverhaal dat zeer 
actueel is. Met plaats voor de nodige humor, 
tiert de actie volop.

... De Saraceense samenzwering” is een fantas-
tische actiethriller die erg actueel is en heeft 
je vanaf de eerste bladzijde in zijn greep. De 
spanning is vanaf het begin aanwezig en 
bouwt door middel van plottwisten op tot een 
zinderende ontknoping.

... Het is bijna alsof je zelf angst en woede voelt 
voor hetgeen er gebeurd. De verwijzing naar 
echt gebeurde aanslagen en het perfect 
uitgewerkte plot maakt het ook direct erg 
realistisch.

S I G N E E R S E S S I E
TIJDENS DE JAARMARKT LIMMEN

Bezoek de stand op de Kerkweg 
waar Eric Bakker en Herman 

Zandstra aanwezig zullen zijn en u 
het boek kunt laten voorzien van 

een unieke boodschap!

De royalties van de opbrengst 
worden voor de volle 100% 

gedoneerd aan:

€ 18,-
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Onlangs publiceerde de Parochieraad 
Nieuwsbrief nummer 13 inzake de 
restauratie van het kerkgebouw. 
Het maakt uitstekende vorderingen. 
De redactie van de LOV krant heeft 
gemeend de brief integraal over te 
nemen, er zijn bijzonder interessante 
ontwikkelingen en in een tempo dat 
respect afdwingt. De tekst luidt:

KERKGEBOUW 
*  De herbouw van de Corneliuskerk 

gaat voorspoedig. In het gewelf 
hebben de stukadoors hun werk 
gedaan. De ornamenten zijn weer 
bevestigd en de schilders zijn bezig 
alles goed in de verf te zetten. De 
onderlaag is droog en men is met 
de afwerklaag bezig. De elektri-
ciens hebben ook de bekabeling al 
aangebracht. 

*  Ondertussen is aan de buitenkant 
de laatste schoorsteen gerepareerd. 

*  De goten kunnen het regenwater 
weer aan en is er vogelwering in de 
goten aangebracht.

*  Omdat de glas en lood ramen door 
de hitte waren gesprongen, zijn 
deze uit de kozijnen gehaald voor 
reparatie en vernieuwing. Dit gaat 
voorspoedig. Ze zijn bijna gereed.  

*  Alle leien zijn gelegd en de komen-
de weken gaat ook het luik dicht 
en zullen daar de gesigneerde leien 
aangebracht worden. 

*  De lijsten van het middendeel van 
het gewelf zijn opnieuw gemaakt 

en zodra de goten klaar zijn kan 
men beginnen met het onderhoud 
van de buitenkant. De stenen zijn 
besteld en de muren schoonge-
maakt. 

*  Omdat de steigers er nog staan, 
hebben Arnold Res, Joris en Gerard 
Beentjes de gelegenheid benut 
om de beelden van Cornelius en 
Willibrordus aan de voorkant van 
de kerk schoon te spuiten. Al spui-
tend kwamen ze er achter dat de 
beelden ernstig beschadigd en aan 
het scheuren zijn. De beelden zijn 
nu voor reparatie naar de beeldhou-
wer in Bergen op Zoom gebracht. 
Deze beeldhouwer repareert ook de 
4 zwaar beschadigde staties en het 
Corneliusaltaar. De wakende draak 
op de linkerhoek aan de voorkant 
van de kerk is door de vrijwilligers 
van mos en viezigheid ontdaan.

BINNENKANT
*  In de kerk zijn ondertussen de 

repartie en schoonmaakwerkzaam-
heden begonnen. Als eerste worden 
alle muren zorgvuldig gereinigd.

*  De offertes voor fase 2b zijn in 
behandeling. Fase 2b betreft de 
opbouwende fase (vloer en nieuw 
priesterkoor).

*  Voor de vloerverwarming in de 
kerk en de heaters voor de ont-
moetingsruimte is toestemming 
gevraagd bij het Parochiebestuur. 

*  Over het orgel achter wordt ook 

Vorderingen 
herbouw Corneliuskerk

Donderdagvond 13 juni was het dan 
zover. Nabij de brouwerij aan de 
Achterweg werd de spiksplinternieu-
we wagen, genaamd “Bier Bakkie”, in 
het openbaar getoond. En daar stond 
hij dan: een aanhangwagen vol tech-
niek. In deze aanhangwagen, met een 
grote luifel bevindt zich een heuse 
biertapinstallatie, waar maar liefst 5 
verschillende tapbieren van de eigen 
huismerken getapt kunnen worden. 
In de wagen is een spoelbak met mini-
maal 60 liter spoelwater aanwezig, 
rekken waaraan de glazen hangen en 
uiteraard een perfecte koelinstallatie 
om de prachtige Dampegheest bieren 
op de juiste temperatuur te tappen. 
Onder de luifel is het uitgiftepunt van 
de diverse bieren en er zijn ook twee 
heuse Beierse biertafels met zitban-
ken en enkele statafels aan boord van 
de wagen. Bovenop de wagen staan 
twee grote vlaggen (banners), zodat 
het Bier Bakkie altijd direct zichtbaar 
is. Het is bijna niet te geloven dat dit 
alles in de wagen past en in “no time” 
op locatie in bedrijf kan zijn, waar dan 
ook. Voor welk evenement dan ook 
is de wagen beschikbaar, inclusief 
bediening, want een goed glas bier 
moet tenslotte professioneel gepre-
senteerd worden. In het weekeinde 
van 14 t/m 16 juni was het Bier Bakkie 
in vol bedrijf, een primeur dus, op het 
Landgoed Willibrordus tijdens Heiloo 
Culinair, een festijn dat gelijktijdig 
het eerste lustrum vierde. Het was een 
groot succes.

Brouwerij Dampegheest 
introduceert ‘Bier Bakkie’

De aanhangwagen is geheel naar de 
wens van de brouwmeesters omge-
bouwd door twee specialisten, t.w. 
Joris Beentjes, die al het loodgieters-, 
leidingen- en laswerk voor zijn reke-
ning heeft genomen. Timmerman 
Kees Dam heeft samen met zijn zoon 
de volledige opbouw verzorgd, twee 
vaklieden die uitstekend samenwer-
ken. De buitenzijde ziet er geweldig 
fraai uit: schitterende postermateriaal 
naar ontwerp van Alex Stuifbergen en 
beplakt door HOB, Heiloo.
Twee pakkende teksten sieren de 
wagen:
Brouwerij Dampegheest tapt overal….
Speciaalbier zonder flauwekul!

Zomer Skarrel
Elke 3e zondag van de maand (behal-
ve juli en augustus) is Proeflokaal 
Dampegheest open voor het publiek. 
Velen weten inmiddels de weg naar dit 
steeds gezellige evenement te vinden. 
De locatie is in de Museale Hoek nabij 
de Protestantse Kerk. Tip: kom per 
fiets, wel zo veilig! Tijdens Vaderdag 
op 16 juni werd het mooie bier “Zomer 
Skarrel” opnieuw getapt. Een heerlijk 
zomerbier. De gehele zomer verkrijg-
baar.
De middagen in het Proeflokaal zijn 
echte ontmoetingsplekken voor een 
goed gesprek, een mooi glas bier en 
aangenaam gezelschap, kortom altijd 
een gezellige middag of avond.

Kees G. Kroone

Hel en vagevuur
Nu we met de herbouw van de kerk 
bezig zijn, pakken we ook meteen 
alles aan. Voor de brand van 3 mei 
waren we gelukkig al klaar met de 
verbouwing van de pastorie en de 
vijf appartementen voor starters in 
Limmen. Ook was de opknapbeurt 
en meubilair in de pastorie al achter 
de rug, en nu zijn we bezig met de 
inrichting en interieur van de kerk. 
Ondertussen wordt het archief geor-
dend en lopen we al rond op de pas-
toriezolder en jeuken onze handen om 
ook daar alles op te ruimen. Prachtig 

wat daar allemaal bewaard wordt. Zo 
ook een kist vol met schoolplaten die 
vroeger gebruikt werden op de Maria-
school en Corneliusschool voor gods-
dienstonderwijs.

Schoolplaten over Bijbelse vertellin-
gen en verhalen. Ook kwam ik een 
oude godsdienstplaat tegen waar 
hemel, hel en vagevuur scherp en 
vuurrood stonden afgebeeld. Een 
geliefd thema voor vele kunstenaars 
door de eeuwen heen. Oudere katho-
lieken onder ons weten zich mis-
schien nog te herinneren hoe vroeger 

Oude schoolplaten op 
de zolder van de pastorie

nagedacht. De voorpijpen zijn 
opgeknapt en het verplaatsen van 
het orgel gaan we proberen met 
eigen vrijwilligers te doen. 

*  Ondertussen is Tebbe Tebbens 
bijna dagelijks bezig met het schil-
derij over de legende van Cornelius 
en heeft Gerard Beentjes - na de 
kroonluchter, Godslamp en doop-
vont – ook het zwaar beschadigde 
missiekruis dat achter in de kerk 
hing, opgeknapt. Tevens worden 
de 12 kaarsenstandaards tegen de 
muren bij de wijding-kruizen onder 
handen genomen.

INTERIEUR EN INVENTARIS
De leden van de interieurcommissie 
houden zich op dit moment bezig met 
geluid, vloer, verlichting, stoelen, kerk 
TV en andere interieurzaken. Enkele 
leden hebben hiervoor de Kerkenbeurs 
in Utrecht en verschillende kerken in 
ons bisdom bezocht om inspiratie op 
te doen. Binnen deze commissie gaat 
het voorspoedig. Zo gauw daar meer 
over bekend is, laten we dit weten.  

Ondertussen zijn de koren o.l.v. diri-
gent/organist Peter Rijs al gestart 
met het instuderen van een feeste-
lijke mis voor het moment dat we 
de Corneliuskerk weer in gebruik 
gaan nemen. Het gaat om ‘Missa 
Consolatrix Afflictorum’ – Tom 
Löwenthal. Een Nederlandstalige mis 
voor 4-stemmig gemengd koor met 
piano.

Tot zover de stand van zaken op dit 
moment, wij zullen u op de hoogte 
blijven houden.

Parochieraad H. Cornelius Limmen

op Allerzielen gebeden werd dat de 
stukken er van afvlogen om mensen 
uit  het vagevuur de hemel in te krij-
gen. Het lijkt ons nu een oud gebruik 
waar sommigen met een stukje wee-
moed nu om moeten glimlachen.

Het gaat wel, maar houdt niet over
Voor velen van ons nu hebben hemel, 
hel en vagevuur niet alleen betrekking 
op het leven na de dood. Ze zijn vaak 
al tijdens ons leven een realiteit. Je 
kunt met elkaar een hel opbouwen. 
Je kunt met elkaar een hemel opbou-
wen. Meestal bouwen we met elkaar 
een vagevuur op. Het gaat wel, maar 
het houdt niet over. Hemel, hel en 
vagevuur zijn namelijk toekomstbeel-
den die zijn opgebouwd op basis van 
ons leven nu.

Is onze levensinstelling goed? Maken 
we er wat van? Zien we andere men-
sen staan? Doen we recht waar we 
kunnen? Allemaal vragen die – denk ik 
– als we  dat doen, we zouden kunnen 
zeggen dat je dan ‘rijk bent bij God’. Je 
vormt dan bouwstenen voor een nieu-
we hemel en een nieuwe aarde. Die 
schoolplaten van vroeger over hemel, 
hel en vagevuur gaan veel meer over 
het hiernumaals dan over het hierna-
maals.
Laten we ons best doen te leven van-
uit het hiernumaals en zo de wereld 
goed achter laten voor onze kinderen 
en kleinkinderen. 

pastor Johan Olling

Gemeente Castricum steunt de cam-
pagne en nodigt inwoners met schul-
den uit in actie te komen en schulden 
met hulp van de gemeente aan te pak-
ken. Een echtscheiding, een ontslag 
of een maand huurachterstand; het 
kan het begin zijn van grote finan-
ciële problemen. Naar schatting 1,4 
miljoen huishoudens in Nederland 
hebben problematische schulden of 
een risico daarop. Mensen met schul-

Vier jaar schuld alvorens hulp te zoe-
ken
Wethouder Binnendijk: ‘Ook in 
Castricum lopen mensen gemiddeld 
vier jaar rond met schulden voor-
dat ze aan de bel trekken. Een kleine 
schuld kan dan uitgegroeid zijn tot 
een onoplosbaar probleem dat het 
leven beheerst. Stress, een slechtere 
gezondheid en verlies van werk kun-
nen het gevolg zijn. En het kan echt 
iedereen overkomen. Mijn oproep is 
om niet met financiële problemen 
door te lopen, maar over de schaamte 
heen te stappen en tijdig hulp te zoe-
ken bij familie, vrienden, de gemeente 
of maatschappelijk werk. Maak schul-
den bespreekbaar en pak ze aan.”

‘Kom uit je schuld’
Op de website www.komuitjeschuld.
nl delen de schuldenambassadeurs 
hun ervaringen. Zoals Elsmainy (27) 
die jarenlang op afbetaling kocht en 

Kom uit je schuld, 
ook in Castricum

den vragen vaak geen hulp of doen dit 
erg laat, vanwege schaamte of trots. 
Hierdoor stapelen de problemen zich 
op. Het kabinet wil dit schuldentaboe 
doorbreken en roept met de landelijke 
campagne ‘Kom uit je schuld’ op om 
geldzorgen bespreekbaar te maken.

Kom jij er uit?
Bekend is dat ‘schuldenambassa-
deurs’ die over hun schuldprobleem 

durven praten, ook durven werken aan 
de aanpak en het oplossen van hun 
schulden. Zij zijn een voorbeeld in de 
campagne die de komende maanden 
wordt gedeeld met alle gemeenten. 
Met hun persoonlijke verhaal laten 
ze zien dat iedereen – jong, oud, rijk, 
arm – in de financiële problemen kan 
komen. De verhalen zijn tevens een 
oproep om meer begrip te tonen voor 
mensen met financiële problemen. 
Zonder dat het direct zichtbaar is, 
kan een collega, vriendin, familielid, 
buurman of studiegenoot namelijk 
torenhogen schulden hebben. Met de 
simpele vraag “Kom jij er uit?” kan het 
gesprek hierover worden geopend.

haar schulden zag oplopen tot vele 
duizenden Euro’s. Pas toen ze een 
kind kreeg, realiseerde ze zich dat ze 
haar schulden moest aanpakken en 
kwam ze in actie. Op de site is infor-
matie te vinden over waar zij en ande-
ren voor hulp terecht kunnen en wat 
de omgeving kan doen.

Inloopspreekuur geldzaken
In Castricum kunnen inwoners iedere 
dinsdagochtend van 09.00 tot 10.30 
uur in het gemeentehuis aan het 
Raadhuisplein 1 terecht met hun vra-
gen over geldzaken. Op andere dagen 
in de week kunnen zij ook terecht in 
Bergen, Uitgeest of Heiloo. Informatie 
hierover is te vinden op https://www.
castricum.nl/aanvragen-en-regelen/
hulp-bij-schulden/.  Op alle werkda-
gen kunnen inwoners met schulden 
telefonisch contact opnemen met 
Sociaal.nl op 088 -762 42 25 of e-mail 
schuldhulp@sociaal.nl.



	 P A G . 	 1 6 	 L O V - K R A N T 	 J U N I 	 2 0 1 9

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ  Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Fijne vakantie!
Wij passen op
de winkel...

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl

M a LLp
mek miStaz I ekw ru e n

klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

mmi

klassieke, jazz-en popmuziekklassieke, jazz-en popmuziek

De muziekschool voor alle leeftijden,  

■  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

■  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

■ Datanetwerken

Visweg 31, 1906 CN  Limmen 
T 072 - 505 16 57,  F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan...

Meer weten?   adverteren@lovkrant.nl

Om uw huis voor de beste prijs te kunnen verkopen, willen we er alles van 
weten. Hoe zijn de omgevingsgeluiden, zowel overdag als ‘s nachts. Hoe 
is de sfeer in huis? Wat zijn de unieke aspecten ervan? Is er groen in de 
buurt? Openbaar vervoer? Scholen? Om al deze aspecten zelf te ervaren, 
komen we eventueel barbecuen. Wilt ook u de beste prijs voor uw huis, bel 
dan met Mark Admiraal 072  505 14 64.

Om de beste prijs voor uw huis 
te krijgen, gaan we nogal ver

Sterk in huiswerk

De Drie Linden 1 - Limmen - 072  505 14 64 - rietveldlimmen.nl


